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องคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง

อ.เมืองตราด  จ.ตราด

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 32,210,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 120,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เป็นภาษีที่ อบต.จัดเก็บเองซึ่งประมาณการไว้ตาม พ.ร.บ.ที่จัดตั้ง
ขึ้นใหม

ภาษีป้าย จํานวน 60,000 บาท

เป็นภาษีที่ อบต.จัดเก็บเองซึ่งประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผาน
มา 

อากรการฆาสัตว จํานวน 10,000 บาท

เป็นภาษีที่ อบต.จัดเก็บเองซึ่งประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 479,000 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,000 บาท

เป็นคาธรรมเนียมที่หนวยงานอื่นจัดเก็บให้ ซึ่งประมาณการไว้เทา
กับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 1,000 บาท

เป็นคาธรรมเนียมที่หนวยงานอื่นจัดเก็บให้ ซึ่งประมาณการไว้เทา
กับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

เป็นคาธรรมเนียมที่ อบต.จัดเก็บเอง ซึ่งประมาณการไว้เทากับปที่
ผานมา

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 200,000 บาท

เป็นคาธรรมเนียมที่ อบต.จัดเก็บเอง ซึ่งประมาณการไว้เทากับปที่
ผานมา
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คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 1,000 บาท

เป็นคาธรรมเนียมที่ อบต.จัดเก็บเอง ซึ่งประมาณการไว้ใกล้เคียง
กับรายรับจริง

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 1,000 บาท

เป็นคาธรรมเนียมที่ อบต.จัดเก็บเอง ซึ่งประมาณการไว้ คาดวา
จะจัดเก็บได้

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

เป็นคาธรรมเนียมที่ อบต.จัดเก็บเอง ซึ่งประมาณการไว้เทากับปที่
ผานมา

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

เป็นคาธรรมเนียมที่ อบต.จัดเก็บเอง ซึ่งประมาณการไว้เทากับปที่
ผานมา

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 1,000 บาท

เป็นคาธรรมเนียมที่หนวยงานอื่นจัดเก็บให้ ซึ่งประมาณการไว้เทา
กับปที่ผานมา

คาปรับอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

เป็นคาปรับอื่น ๆ ที่ อบต.จัดเก็บเองและหนวยงานอื่น จัดเก็บให้
ซึ่งประมาณการไว้เใกล้เคียงกับรายรับจริง

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 50,000 บาท

เป็นใบอนุุญาตที่ อบต.จัดเก็บเองซึ่งประมาณการไว้สูงกวาปที่
ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 10,000 บาท

เป็นคาใบอนุุญาตที่ อบต.จัดเก็บเองซึ่งประมาณการไว้เทากับปที่
ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 200,000 บาท

เป็นคาใบอนุุญาตที่ อบต.จัดเก็บเองซึ่งประมาณการไว้ใกล้เคียง
กับรายรับจริง
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คาใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 10,000 บาท

เป็นคาใบอนุุญาตที่ อบต.จัดเก็บเองซึ่งประมาณการไว้เทากับปที่
ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 100,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 100,000 บาท

เป็นดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารของ อบต. ซึ่งประมาณการไว้เทากับ
ปที่ผานมา

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 1,500,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 1,500,000 บาท

เป็นรายได้จากกิจการประปาของ อบต. ซึ่งประมาณการไว้สูงกวา
ปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะมีรายได้เพิ่มขึ้น

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 71,000 บาท
คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 1,000 บาท

เป็นรายได้จากการรับรองสําเนาและการถายเอกสารของ อบต
. ซึ่งประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 70,000 บาท

เป็นรายได้เงินรายได้อื่น ๆ ที่ อบต. ซึ่งไมได้ตั้งประมาณการไว้
ใกล้เคียงกับรายรับจริง

หมวดรายได้จากทุน รวม 1,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 1,000 บาท

เป็นรายได้ ที่ อบต.จัดเก็บเอง ซึ่งคาดวาจะมีการขายทอดตลาด
ทรัพยสิน

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 14,729,000 บาท

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต จํานวน 400,000 บาท

เป็นภาษีที่หนวยงานอื่นจัดเก็บให้ ซึ่งประมาณไว้ใกล้เคียงกับปที่
ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 7,655,000 บาท

เป็นภาษีที่หนวยงานอื่นจัดเก็บให้ ซึ่งประมาณไว้ให้สอดคล้องกับ
รายรับจริง
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ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,000,000 บาท

เป็นภาษีที่หนวยงานอื่นจัดเก็บให้ ซึ่งประมาณไว้ให้สอดคล้องกับ
รายรับจริง

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 70,000 บาท

เป็นภาษีที่หนวยงานอื่นจัดเก็บให้ ซึ่งประมาณไว้เทากับปที่ผาน
มา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,000,000 บาท

เป็นภาษีที่หนวยงานอื่นจัดเก็บให้ ซึ่งประมาณไว้ใกล้เคียงกับปที่
ผานมา

คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาด้วยป่าไม้ จํานวน 3,000 บาท

เป็นภาษีที่หนวยงานอื่นจัดเก็บให้ ซึ่งประมาณไว้เทากับปที่ผาน
มา

คาภาคหลวงแร จํานวน 30,000 บาท

เป็นภาษีที่หนวยงานอื่นจัดเก็บให้ ซึ่งประมาณไว้ให้สอดคล้องกับ
รายรับจริง

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 60,000 บาท

เป็นภาษีที่หนวยงานอื่นจัดเก็บให้ ซึ่งประมาณไว้เทากับปที่ผาน
มา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 1,500,000 บาท

เป็นภาษีที่หนวยงานอื่นจัดเก็บให้ ซึ่งประมาณไว้สูงกวาปที่ผาน
มา

อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง จํานวน 10,000 บาท

เป็นภาษีที่หนวยงานอื่นจัดเก็บให้ ซึ่งประมาณไว้เทากับปที่ผาน
มา

คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล จํานวน 1,000 บาท

เป็นภาษีที่หนวยงานอื่นจัดเก็บให้ ซึ่งประมาณไว้เทากับปที่ผาน
มา
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 15,210,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา

จํานวน 15,210,000 บาท

เป็นเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ ซึ่งประมาณการรายรับ
ไว้สูงกวาปที่ผานมาเพื่อให้สอดคล้องกับจํานวนที่ได้รับจัดสรรจริง
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